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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

                
1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 4 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
  (шифр, назва) 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів – 2 
Спеціальність 

053  Психологія  
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 
 

2й 2-й 
Курсова робота Семестр 
Загальна кількість годин - 
120 

 3-й 3-й 
Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 

студента - 1 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

30  год.  8 год. 
Практичні, семінарські 

20 год. 4  год. 
Індивідуальні завдання 

 - 
Самостійна робота 

70 год. 78  год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: екзамен 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання - 20 
для заочної форми навчання - 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Робочу програму навчальної дисципліни «Методи психопрофілактичної 

роботи» для студентів укладено відповідно до цілей, вимог і змісту навчання 

спеціальності у ВНЗ IІІ – IV р.а., закладених у Галузевих стандартах освіти – ОПП 

та ОКХ (галузь знань «Соціально-політичні науки»), та вимог, які висуваються 

нині до спеціалістів даного профілю. 
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Програмою передбачено вивчення дисципліни «Методи 

психопрофілактичної роботи» в 3 семестрі. Дисципліна розглядається як складова 

змісту навчальної підготовки бакалаврів і побудована на відповідних 

теоретичних, наукових засадах та практичній підготовці. 
Зміст курсу (дисципліни) є доступним для студентів бакалаврів й 

розрахований на засвоєння його кожним студентом. Основним завданням 

викладача є формування у студентів теоретичних знань, надання їм практичної 

спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичній діяльності 

(житті). Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних 

досягнень студентів; стимулювання їх мотивації до здобуття знань; визначення 

рівня здібностей студентів, їх потреби у додатковому навчанні; виставлення 

відповідної оцінки. 
Для оцінювання процесу та результатів вивчення «Методи 

психопрофілактичної роботи» розроблені чіткі, зрозумілі і відомі студентам 

критерії, відповідно до яких виставляється оцінка, і використовуються при цьому 

такі методи, як: усне опитування, тестування, оцінювання виконання творчих 

завдань та розв’язування ситуаційних задач, самооцінювання, взаємооцінювання 

тощо. 
Мета вивчення навчальної дисципліни – формування професійної 

компетентності студентів-психологів з планування та здійснення психологічної 

профілактики у різних сферах діяльності практичного психолога; вироблення 

умінь і навичок практичного застосування теоретичних знань. 
Завданнями викладача, реалізація яких забезпечить досягнення цієї мети, є: 

Формування у студентів знань з теоретичних основ організації та здійснення 

психологічної профілактики в різних сферах діяльності психолога; вироблення 

практичних навичок психопрофілактичної роботи з використанням знань даного 

курсу; стимулювання творчої активності в ході самостійної роботи та виконання 

науково-дослідних завдань. В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати:  

- специфічні особливості психологічної профілактики якокремого виду діяльності 

практичного психолога; 
- актуальні напрямки психопрофілактичної роботи; 
- рівні та завдання психологічної профілактики; 
- принципи психологічної профілактики; 
- форми та методи психопрофілактики; 
- особливості планування та проведення психопрофілактичних заходів; 
- специфіку організації та проведення психопрофілактичних заходів у різних 

сферах діяльності практичного психолога; 
- особливості психопрофілактичної роботи з різними віковими категоріями 

населення; 
- типові проблеми організації та проведення психопрофілактичних заходів; 

- нормативно-регулятивні аспекти психопрофілактичної роботи.  
вміти:  

- застосовувати теоретичні знання з курсу у практичній професійній діяльності; 
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- діагностувати та прогнозувати напрямки і завдання психологічної профілактики 

актуальні для конкретної установи, організації, навчального закладу тощо; 
- планувати психопрофілактичні заходи з урахуванням специфіки галузі чи 

установи, у якій працює психолог; 
- розробляти програми, адекватно підбирати методи психологічної профілактики; 
- ефективно застосовувати різноманітні методи і прийоми психопрофілактичної 

роботи; 
- визначати групи ризику серед різних вікових категорій населення, що 

потребують цілеспрямованої психопрофілактичної допомоги; 
- ефективно застосовувати індивідуальні та групові форми психопрофілактичної 

роботи; 
- самостійно здійснювати контроль ефективності реалізованих 
психопрофілактичних заходів..  

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці; 

уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до 

прийняття рішень; здатність до аналізу та порівняння отриманої інформації з 

іншими джерелами; здатність до самокритики; турбота про якість виконаної 

роботи; здатність до письмової і усної комунікації рідною мовою; навики роботи з 

комп'ютером; дослідницькі навики; базові знання в галузі, необхідні для освоєння 

вікової психології; базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному 

етапі впливають на розуміння чинників психічного розвитку особистості в 

онтогенезі. 
Фахові компетентності: базові уявлення про чинники формування 

програми психопрофілактики; уміння продемонструвати знання з методів 

психопрофілактичної роботи; створювати психологічний прогноз реалізації 

психопрофілактики; здатність використовувати отримані знання для аналізу 

психолого-педагогічних ситуацій; висвітлення тенденцій розвитку 

психопрофілактичних стратегій; проводити психологічне  обстеження  осіб  

різного  віку,  опрацювання  отриманих  результатів,  їх інтерпретації і укладання 

психологічної характеристики; здатність практично застосовувати отримані 

знання із курсу при написанні курсових, дипломних  робіт, виконання 

мультимедійних презентацій. 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ 1   
Змістові модулі. 
№ 1  змістовий модуль „ Основи психологічної профілактики ” 
 

Тема 1. Психологічна профілактика як окремий вид діяльності 

практичного психолога. 
 Визначення поняття та специфічні особливості психологічної 

профілактики. Загальні цілі та завдання психологічної профілактики. Принципи 

психопрофілактики. Характеристика рівнів психологічної профілактики. Зв‘язок 

психологічної профілактики з іншими видами діяльності практичного психолога. 
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Етичні та нормативні вимоги до організації і проведення психопрофілактичної 

роботи. Проблеми та сучасний стан психологічної профілактики у нашій країні. 
Тема 2. Психічний розвиток та його закономірності.  
Предмет, суб'єкти та об‘єкти психопрофілактичної роботи. Форми та 

методи психологічної профілактики. Планування та організація 
психопрофілактичних заходів. Моделі психопрофілактичних програм. 
Документування психопрофілактичної роботи психолога. Специфічні особливості 

планування та організації психопрофілактичних заходів Планування комплексних 

медико- психологічних та соціально-психологічних профілактичних заходів.  
Тема 3. Поняття норми та патології як основа планування 

психопрофілактичної роботи 
Роль психодіагностики у процесі планування психопрофілактичних 

заходів.  Нормативна поведінка (нормальна, «стандартна») відповідає соціальним 

нормам, характерна для більшості людей, викликає схвалення оточуючих і 

приводить до нормальної адаптації. Соціальна установка як готовність, схильність 

суб'єкта сприймати або діяти певним чином. Компоненти соціальної установки. 

Критерії визнання вчинків нормою чи патологією. 3. Психологічна класифікації 

поведінкових відхилень. 
 
Змістовий модуль 2.   Напрямки психопрофілактичної роботи у 

практичній психології. 
 

Тема 1. Психологічна профілактика девіантної поведінки  

Визначення поняття девіантної поведінки та причини її формування. 

Психологічні прояви девіантної поведінки. Психологічна класифікація девіантної 

поведінки. Аморальна (асоціальна, зовнішньо деструктивна, маргінальна, 

прикордонна) поведінка; делінквентна (антисоціальна, зміщено-деструктивна, 

протиправна) поведінка; саморуйнівна (дисоціальна, аутодеструктивна) 

поведінка.Принципи психологічної профілактики девіантної поведінки. Рівні та 

умови психопрофілактики девіантної поведінки. Форми і методи психологічної 

профілактики девіантної поведінки 
 
Тема 2. Методи психопрофілактики насильницької та агресивної 

поведінки. 
Агресія та агресивність. Види агресивної та насильницької поведінки. 

Класифікація агресії залежно від мети, за ступенем та способом вираження, за 

спрямованістю, форми агресії. Специфіка психопрофілактики насильницької 

поведінки серед підлітків. Агресивні поведінкові реакції, притаманні підліткам. 

Методика психопрофілактики агресії у підлітковому віці. Методи 

психопрофілактики моббінгу та буллінгу. Ознаки боулінгу, специфіка 

розповсюдження, етапи психопрофілактики. Методи психопрофілактичної роботи 

з жертвами булінгу. Види жертв. Ознаки жертв булінгу. 
Тема 3. Методи пихопрофілактики адиктивної поведінки  

Загальна характеристика адиктивної поведінки. Види адитивної поведінки. 

Хімічна, нехімічна залежність, надцінні ідеї. Ознаки адикції. Причини 
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виникнення адиктивної поведінки. Вибір об'єктів адикції. Динаміка адиктивної 

поведінки. Загальна характеристика профілактичних та корекційних 

антиадиктивних програм. Етапи психопрофілактичної діяльності психолога щодо 

адитивної поведінки у різних вікових категоріях. 
 

Тема 4. Методи психопрофілактики нервово-психічних розладів у 

дитячому віці 
Загальна характеристика доклінічних нервово-психічних порушень. Психогенії: 

визначення, форми, причини виникнення. Основні напрямки профілактики 

нервово-психічних порушень. Психологічні заходи запобігання нервово-
психічних порушень. Особливості профілактики неврозів у людей (дітей, 

школярів, дорослих) з різним типом ВНД. Вікові особливості профілактики 

нервово-психічних порушень. Принципи, рівні та методи профілактики 

депресивних розладів. Сучасний стан проблеми поширеності та профілактики 

нервово-психічних порушень. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усьо-
го  

у тому числі усьо

-го 
у тому числі 

л п лаб СРС л п лаб інд 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Змістовий модуль 1. Основи психологічної профілактики 
Тема 1. Психологічна 

профілактика як окремий 

вид діяльності практичного 

психолога. 

 2 2  9      
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Тема 2. Методика 

планування та організації 

психопрофілактичних 
 6 2  9      

Тема 3. Поняття норми та 

патології як основа 

планування 

психопрофілактичної роботи 

 6 4  8      

Контрольна робота           
Разом за змістовим 

модулем 1           

Змістовий модуль 2. Напрямки психопрофілактичної роботи у практичній психології. 
Тема 1. Психологічна 

профілактика девіантної 

поведінки. 
 4 2  8      

Тема 2. Методи 

психопрофілактики 

насильницької та агресивної 

поведінки 

 4 4  8      

Тема 3. Методи 

психопрофілактики 

адиктивної поведінки 
 4 2  8      

Тема 4. Методи 

психопрофілактики нервово-
психічних розладів 

 4 2  10      

Контрольна робота   2  10      
Разом за змістовим 

модулем 2           

Усього годин  30 20  70      
 

 
 
 
 
 
 

5. Теми семінарських занять (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Загальні положення психологічної профілактики 2 
2. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки 2 
3. Форми та методи психологічної профілактики у школі 2 
4. Психопрофілактика педагогічної занедбаності 2 
5. Психопрофілактика шкідливих звичок 2 
6. Контрольна робота  2 

Разом 12 
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6. Самостійна робота (денна форма) 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Загальні положення психологічної профілактики 10 
2. Психологічна профілактика суїцидальної поведінки 10 
3. Форми та методи психологічної профілактики у школі 10 
4. Психопрофілактика педагогічної занедбаності 20 
5. Психопрофілактика шкідливих звичок 20 

Разом 70 
 
 

7. Індивідуальні завдання 
        Індивідуальна робота студента передбачає написання студентом реферату. 

Тему для написання роботи студент може сформулювати самостійно (вона 

повинна бути в рамках пройденого матеріалу) або обрати із запропонованих 

тем рефератів. 
Теми для написання рефератів 

1. Актуальні напрямки психологічної профілактики в сучасній Україні. 
2. Психологічні основи профілактики нервово-психічних порушень. 
3. Психологічна профілактика депресивних розладів та станів. 
4. Психопрофілактика девіантної поведінки підлітків. 
5. Профілактика суїциду у дітей та підлітків з депресивними розладами. 
6. Профілактика суїциду в осіб похилого віку. 
7. Особистісний підхід у психологічній профілактиці. 
8. Профілактика синдрому вигорання у педагогічних працівників методами 

психологічної саморегуляції. 
9. Профілактика психічного здоров'я в умовах професійної діяльності. 
10. Організація психологічної роботи щодо запобігання самогубств у шкільному 

середовищі. 
11. Діагностика та профілактика граничних нервово-психічних розладів. 
12. Науково-психологічні дослідження деструктивних культів. 
13. Чинники та соціально-психологічні умови виникнення психогеній. 
14. Профілактика психогеній у дітей та підлітків. 
15. Роль сім'ї у збереженні психічного здоров'я дитини. 
16. Проблеми психічного здоров‘я дитини та науково-методичні аспекти 

профілактики його порушень. 
17. Психопрофілактика нервово-психічних порушень у студентів. 
18. Психопрофілактика девіантної поведінки серед студентської молоді в умовах 

вищого навчального закладу. 
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19. Дидактогенні неврози та психологічні засоби їх запобігання. 
20. Профілактика шкільної дезадаптації дітей та підлітків засобами практичної 

психології. 
21. Діяльність шкільної психологічної служби щодо профілактики педагогічної 

занедбаності учнів. 
 
 
Вимоги до написання рефератів: 
– реферати приймаються тільки в рукописному варіанті; 
– структура реферату включає 4 обов’язкові структурні елементи: титульна сторінка (з       
відповідними реквізитами), зміст, основна частина, список використаної літератури; 
– мінімальний об’єм основної частини реферату не повинен становити менше 10 сторінок; 
– максимальна кількість виконаних рефератів – 1. 
Максимальний бал здобутий за виконання та захист реферату становить 10 балів. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. Методи навчання 

       Проведення лекційних та семінарських занять, дискусій, індивідуально-
консультативна робота, самостійна робота з літературою, в інформаційних 

мережах, підготовка і презентація творчих робіт, виконання самостійних завдань – 
учбових чи наукових. Наукова робота студентів складається з публікацій, участі у 

конференціях та олімпіадах, конкурсах, отриманні грантів. Індивідуально-
консультативна робота передбачає взаємодію студентів з викладачем, по-перше, 

для відробки пропущених занять, співбесід з матеріалів, які не засвоєні студентами 

чи викликають певні труднощі; по-друге, для контакту зі студентами, які 

виконують творчі завдання, проявляють інтерес та здібності до наукової роботи. 
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9. Методи контролю 
      Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 

вивчають навчальну дисципліну «Юридична психологія»: 
1.  Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання 

теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-
відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному 

занятті; залік у формі усної відповіді на два запитання з переліку питань). 
2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 

контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 
3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 

презентації). 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 9  
30 

6 6 4 6 4 4 

Індивідуальна самостійна 

робота 
Індивідуальна самостійна  

робота 
 

20 
 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 
50 

25 25 

Всього: 100 
 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

не зараховано з 

можливістю 
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повторного 

складання 
повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
1.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург: "Деловая 

книга", 1995. – 224 с. 
2. Бардов В.Г., Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини. – Вінниця: НОВА 

КНИГА, 2002. – С. 164 –185. 
3. Бондаренко О.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учебн. пособие. 

– К.: Укртехпрес, 1997.– 216 с. 
4. Бачериков Н.Е., Воронцов М.П., Добромиль 3.И. Психогигиена умственного 

труда учащейся молодежи. – К.: Здоровье, 1988. – 168 с. 
5. Берзінь В.І., Буняк Н.А. Гігієна та психофізіологія дітей дошкільного віку. – 
Тернопіль, 1994. – 252 с. 
6. Берзінь В.І., Гармаш Л.С, Коцур Н.І. Основи психогігієни. Курс лекцій. – 
Переяслав-Хмельницький. Освіта, 1997.– С. 54 – 70. 
7. Возможности практической психологии в образовании / Под ред. 
П.С.Бурлаковой. – М: УЦ "Перспектива", 1998. – 88 с. 
8. Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы. – К., 1993. – 142 с. 
9. Демьянов Ю.Т. Основы психопрофилактики и психотерапии: Пособие для 

студентов психол. ф-тов ун-тов. – СПб: Паритет, 1999. – 244 с. 
10. Ефремов В.С. Основы суицидологии / В.С.Ефремов. – СПб.: Изд-во 

«Диалект», 2004. – 480с. 
11. Жмуров В.А. Психопатология / В.А. Жмуров. – М.: Медицинская книга, 2002. 

– 668 с. 
12. Завилянская Л.И. Психотерапия неврозоподобных состояний / Л.И. 

Завилянская. – К.: Здоров'я, 1987. – 128 с. 
13. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК 

системи освіти України / Упоряд. В.Г. Панок, 
І.І. Цушко, А.Г. Обухівська. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с. 14. Змановская 

Е.В.Девиантология (Психология отклоняющегося 
поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. - 288 с 
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15. Кара-Мурза С.Г. Маніпуляція свідомістю. Навчальний посібник. – К.: Оріяни, 

2006. – 528 с. 
Допоміжна 

 
1. Романовська Д.Д., Ілащук О.В. Профілактика посттравматичних 

стресових розладів: психологічні аспекти. Методичний посібник / Упор. : Д.Д. 

Романовська, О.В. Ілащук. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 133 с. Розроблено та 

видано посібник (затверджений Вченою радою 19.03.2015 протокол №1/17):  
2. Румянцева Т.А. Понятие агрессивности в современной зарубежной 

психологии / Т.А. Румянцева Т.А.// Вопросы психологии.- 2010. - №1.- 76 с. 
3. Савчин, М. В.  Педагогічна психологія : Навч. посібник / М. В. 

Савчин. – К : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер). 
4. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // 

Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи 

Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) / [за ред. І. Д. Беха, О. 

В. Мельника]. – Івано-Франківськ: В-тво "Тіповіт", 2011. – Вип. 1. – 236 с. 
5. Теслюк, П. Ю.  Психолог - педагогу : Підказки та рекомендації / П. 

Ю. Теслюк. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека 

"Шкільного світу". Психолог. Бібліотека. Початкова освіта. Бібліотека.). 
6. Теслюк, П.  Робота психолога з батьками. Підказки та рекомендації : 

Навчальний посібник / П. Теслюк. – К. : "Шкільний світ", 2014. – 112 с. – 
(Бібліотека "Шкільного світу". Психолог. Початкова освіта. Бібліотека ; 12). 

7. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навчальний 

посібник / А.Й.Капська, Л.М.Завацька, С.В.Грищенко. – К.: Видавничій дім 

Слово. 2011. – 248 с. 
8. Феимскин Н.П Социально-психолоическая диагостика развития 

личности  малых груп / Н.П.Феимскин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М: 

Издательство института Психотерапии, 2002. – 339 с. 
9. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной 

реальности / Т.В.Шипунова.- 2002. - №5.- 115 с. 
 


